ANNEX II
SUBCONTRACTACIÓ
El senyor Rafael Navarro Álvarez, Alcalde, en nom i representació de Ajuntament de
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Les parts signants
d'aquest ANNEX són
les mateixes que les ☐ Si
parts que han subscrit
el Contracte.

Premià de Mar, (en endavant, “l’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR”), amb NIF
P0817100A, i domicili social al carrer del Nord 60, 08330 Premià de Mar.
El/la senyor/a..................…, en nom y representació de ................…, (en endavant, el
“ENCARREGAT DEL TRACTAMENT”), amb NIF ................…, i domicili social en
........................…............................….
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Submissió al
Contracte
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Identificació dels
tractaments afectats
segons el Registre
d’Activitats de
Tractament (RAT):
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Les parts se sotmeten als termes previstos en el Contracte subscrit al tractament de dades personals
que efectuï l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT com a conseqüència de l'execució dels serveis
detallats en aquest ANNEX, així com la determinació de les obligacions complementàries que aquí
es recullin.
- […]
- […]
- […]
- […]

Indicar:
Nº Referència
[…]
contracte principal i
descripció dels
[…]
serveis:
Contracte
☐
Data contracte
[…]
principal:
Duració contracte
[…]
principal:
Nº ordre de
La DURACIÓ d’aquest
comanda:
ANNEX està subjecta
En cas de diverses
a:
ordres de comanda
[…]
successives respecte
a serveis anàlegs,
Ordre de
☐
indicar únicament la
comanda
primera.
Data ordre de
[…]
comanda:
Duració ordre de
[…]
comanda:
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR autoritza de forma expressa mitjançant el present ANNEX a l'ENCARREGAT DEL
TRACTAMENT a subcontractar a ..................… amb NIF …......................... i domicili ...................… la realització de part o la
totalitat dels tractaments que li hagués encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT identificats a l'apartat 3 d’aquest
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ANNEX.

Pel que fa a la relació existent entre l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT i el tercer identificat en el paràgraf anterior, s'haurà
de tenir en compte allò previst al Contracte d'Encàrrec de Tractament.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR [Signatura]

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT [Signatura]

